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والمسار  القانونية  بالسرعة  الشاحنات  سائقي  بعض  يلتزم  ال  لماذا   [
ما  كبيرة  بسرعة  األخ��رى  السيارات  تجاوز  وتعمد  للشاحنات  المناسب 

يعرض حياة الكثيرين للخطر؟

] المشاركون في قافلة مساعدات تهدف إلى كسر الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة يسعون إلى 
الحكومات  مع  المشاورات  آالف  وربما  مئات  عقدوا  اإلسرائيليون  والمسئولون  والدم.  المواجهة 

األجنبية إلقناعها بحّث مواطنيها على عدم االنضمام للقافلة.
وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان

الحفل الموسيقي الذي أقامته البحرين في قاعة المؤتمرات باليونسكو بالعاصمة الفرنسية، باريس، بمناسبة انعقاد اجتماعات الدورة 
ال� 35 للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو برئاسة وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة.

معمر القذافي
ليبيا  ال��ق��ذاف��ي  معمر  ال��زع��ي��م  يحكم   [
وأصبح  ع��ام��ًا   42 منذ  ح��دي��د  م��ن  بقبضة 
يوم اإلثنين )27 يونيو/ حزيران 2011( 
ثاني رئيس دولة تالحقه المحكمة الجنائية 
الدولية بعد السوداني عمر البشير بعد أكثر 
من ثالثة أشهر على بدء غارات حلف شمال 

األطلسي على ليبيا.
وأمام انتفاضة غير مسبوقة على حكمه 
القذافي  الي��زال  أشهر،  أربعة  قبل  انطلقت 
واألفارقة،  العرب  القادة  عميد  عامًا(   69(
الدولية  الضغوط  رغ��م  بالسلطة  يتمسك 

والقصف األطلسي على ليبيا.
- ولد القذافي، بحسب قوله، في السابع 
تحت   1942 ال��ع��ام  ح��زي��ران  ي��ون��ي��و/  م��ن 
رعاة  لعائلة  سرت  صحراء  في  بدوية  خيمة 
تربية  على  ونشأ  القذاذفة  قبيلة  من  فقيرة 

دينية صارمة بقي وفيًا لها.
- التحق بالجيش في العام 1965.

- في السابعة والعشرين من العمر، قام 
من  األول  في  آخرين  ضابطًا  عشر  أحد  مع 
باإلطاحة   ،1969 العام  أيلول  سبتمبر/ 

بنظام الملك الليبي إدريس السنوسي الذي 
إراق��ة  دون  تركيا  ف��ي  نقاهة  فترة  ف��ي  ك��ان 
نفسه  ال��ق��ذاف��ي  وف��رض  واح���دة.  دم  قطرة 
الرئيس  دع��م  على  وحصل  للثورة«  »ق��ائ��دًا 

المصري آنذاك جمال عبدالناصر.
أعلن   ،1977 العام  آذار  م��ارس/  في   -
الشعبية  الليبية  العربية  »الجماهيرية  قيام 
فيها  ي��ت��ول��ى  ال��ت��ي  ال��ع��ظ��م��ى«  االش��ت��راك��ي��ة 
»مؤتمر  م��ع  م��ب��اش��رة«  »ال��س��ل��ط��ة  ال��ش��ع��ب 
الشعبية  و»اللجنة  )برلمان(  العام«  الشعب 

المؤتمر  تعليمات  تنفيذ  المكلفة  ال��ع��ام��ة« 
العام.

للغرب  عدو«  »أكبر  إلى  القذافي  تحول   -
تابعة  ط��ائ��رة  ع��ل��ى  األول  اع��ت��داءي��ن،  ب��ع��د 
بلدة  فوق  انفجرت  األميركية  بانام  لشركة 
سقوط  ع��ن  وأس��ف��ر  االسكتلندية  لوكربي 
األول  كانون  ديسمبر/   21 في  قتياًل   270
لشركة  تابعة  طائرة  على  والثاني   ،1988
في  تينيري  ص��ح��راء  ف��وق  الفرنسية  اوت��ا 
تموز  يوليو/  من  عشر  التاسع  في  النيجر 

1989 )170 قتياًل(.
تحول  الماضي  القرن  تسعينات  في   -
الساحة  على  موقعه  أضعف  الذي  القذافي 
إلى  آماله،  العرب  شركاؤه  وخيب  الدولية 

القارة اإلفريقية. 
رئيس  بأنه  ينعت  لعقود  ظ��ل  أن  بعد   -
مع  التصالح  ق��رر  م��ارق��ة«،  »إرهابية  دول��ة 
بشكل  أع��ل��ن   2003 ال��ع��ام  وف���ي  ال���غ���رب. 
للتسلح  السرية  برامجه  عن  تخليه  مفاجئ 
ث���م أق����ر ب��م��س��ئ��ول��ي��ة م��ع��ن��وي��ة ع���ن ح���ادث 
ودفع  الفرنسية  الطائرة  وح��ادث  لوكربي 
رفع  بهدف  الضحايا  لعائالت  تعويضات 
المفروض  وال��ج��وي  االق��ت��ص��ادي  الحظر 

على بالده.
تنقية  ف��ي   2008 ف��ي  ال��ق��ذاف��ي  نجح   -
المستعمرة  ال��ق��وة  إي��ط��ال��ي��ا،  م��ع  ع��الق��ات��ه 
لبالده سابقًا والتي حصل منها على اعتذار 
مليارات  وخمسة  االستعمارية  الحقبة  عن 

دوالر من التعويضات.
م��ل��وك  »م���ل���ك  ن��ف��س��ه  ال���ق���ذاف���ي  أع���ل���ن   -
منذ  األفارقة  القادة  عميد  وأصبح  إفريقيا«، 
وفاة رئيس الغابون عمر بونغو في يونيو/ 

حزيران 2010.
والسيما  ح��ول��ه  م��ن  اس��ت��غ��راب  أث���ار   -
حياته  أس��ل��وب  غ��راب��ة  ب��س��ب��ب  ال��غ��رب��ي��ي��ن 
ممارسة  ف��ي  وطريقته  التقليدية  وأزي��ائ��ه 

السلطة وتصريحاته ونظرياته المبتكرة.
أغ��ل��ب  ف���ي  ق����رارات����ه  ال���ق���ذاف���ي  ي��ت��خ��ذ   -
الصحراء  في  المتنقلة  خيمته  من  األحيان 
بالزي  النساء  م��ن  أمنية  وح���دات  بحماية 
من  بالقليل  القذافي  ويكتفي  العسكري. 

القوت السيما من حليب النوق.
األخ��ض��ر«  »ك��ت��اب��ه  أن  ال��ق��ذاف��ي  ي���رى   -
أن  وي��ؤك��د  للبشرية  ال��وح��ي��د  ال��ح��ل  يشكل 
صناديق  عبر  إحاللها  يمكن  ال  الديمقراطية 

االقتراع، معتبرًا أن »االنتخابات مهزلة«.

بيع حقيبة يد لمارغريت 
ثاتشر بـ 40 ألف دوالر

ــود  ــع ت يـــد  ــة  ــب ــي ــق ح ــت  ــع ــي ب  [
البريطانية  الـــوزراء  رئيسة  ــى  إل
مقابل  ثاتشر  مارغريت  السابقة 
 40( إسترليني  جنيه  ألـــف   25
علني  مزاد  في  أميركي(  دوالر  ألف 
األول  أمــس  بلندن  كريستي  ــدار  ب
ــران  ــزي ح ــو/  ــي ــون ي  27( ــن  ــي ــن اإلث

 .)2011
ـــوداء  ـــس ــة ال ــب ــي ــق ــح ـــت ال ـــان وك
ــي  ــت ــد وال ــل ــج ـــن ال ــة م ــوع ــن ــص ــم ال
اجتماعها  ــال  خ ثاتشر  حملتها 
الـــرئـــيـــس  مـــــع   1985 الـــــعـــــام 
ريغان،  رونالد  الراحل  األميركي 
التي  الثمينة  المقتنيات  بين  من 
لصالح  ــزاد  ــم ــال ب للبيع  عــرضــت 

أعمال خيرية.
ــن  ــواط م الــحــقــيــبــة  ـــرى  ـــت واش  
هويته  ــن  ع يــكــشــف  ــم  ل قــبــرصــي 
حينما  بريطانيا  فــي  طالبًا  ــان  ك
السلطة  رأس  على  ثاتشر  كانت 
 1979 الــعــامــيــن  بــيــن  ــاد  ــب ال ــي  ف

و1990.  
من  البالغة  ثاتشر  وتــبــرعــت 
ترمز  كانت  التي  عامًا،   85 العمر 
لسلطاتها  الـــيـــدويـــة  حــقــائــبــهــا 
ــة، بــهــذه  ــي ــل ــم ــع وشــخــصــيــتــهــا ال
أداره  خــــاص  لـــمـــزاد  ــة  ــب ــي ــق ــح ال
السابق  السياسي  ارتشر  جيفري 
الكتب  ــر  ــث أك ــب  ــاح ص ــف  ــؤل ــم وال

بيع  عـــائـــد  وســيــذهــب  مــبــيــعــًا.  
الجمعيات  من  عــدد  إلــى  الحقيبة 
ــا مــؤســســة  ــه ــن ــي ـــن ب الــخــيــريــة م
فورسز  »بريتيش  الجنود  رعاية 
»كومبات  وجمعية  فاونديشن« 
تساعد  الــتــي  الخيرية  ســتــرس« 
ــن يــعــانــون من  ــذي الــمــحــاربــيــن ال

مشاكل نفسية.

صبي يهرب من موجة بحر كبيرة أثناء هبوب عاصفة 
على ميناء سوتشي الروسي على البحر األسود   )أ.ف.ب(

حقيبة اليد التي تعود لثاتشر           )أ .ف .ب(

مدينة العين... أول موقع إماراتي على قائمة التراث اإلنساني
اإلماراتية  العين  مدينة  اليونيسكو  منظمة  ــت  أدرج  [
المدينة  هذه  لتصبح  العالمي  اإلنساني  التراث  قائمة  على 
أول  الصخرية  والجبال  الرملية  الكثبان  قلب  في  الخضراء 
لهيئة  بيان  أفــاد  حسبما  القائمة،  هذه  على  إماراتي  موقع 
أبوظبي للثقافة والتراث أمس الثلثاء )28 يونيو/ حزيران 

.)2011
والثقافة  والعلوم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  وضمت 
ست  بعد  المهمة  القائمة  ــذه  ه ــى  إل المدينة  )يونيسكو( 
ــي.  ــارات اإلم الجانب  مــن  المتواصلة  الجهود  مــن  ســنــوات 
واألثــريــة  الجيولوجية  األهمية  ــى  إل المنظمة  واســتــنــدت 
المدينة  أطــراف  عند  يقع  ــذي  ال حفيت  لجبل  والتاريخية 

تزدهر  كانت  التي  هيلي  حضارة  إلى  وكذلك  عليها،  ويشرف 
مثل  التاريخية  األهمية  ذات  المنشآت  عن  فضًا  العين  في 
الذي  األفــاج  ونظام  الواحات  ومناطق  سعود«  بنت  »بدع 
القرار  واتخذ  عليها.  والحفاظ  المياه  إلدارة  يستخدم  كان 
باليونيسكو  العالمي  التراث  للجنة  الـــ35  االجتماع  خال 
اليوم  ويختتم  ــس  ــاري ب ــي  ف المنظمة  مقر  ــي  ف يعقد  الـــذي 

)األربعاء(.
عن  عبارة  وهو  »الفلج«،  نظام  أن  اليونيسكو  واعتبرت 
اقنية مائية طويلة تمتد من فجوة في مكان مرتفع في طبقة 
اتاحت  وسيلة  شكل  لــلــزراعــة،  قابلة  أرض  ــى  إل صخرية 
كونه  ــى  ال ــة  ــاف اض الــمــأهــولــة«  ــرى  ــق وال المحاضر  ــور  ــط »ت

ازدهرت  التي  الهيلي  حضارة  أن  كما  بارعًا«.  هندسيًا  »عمًا 
ومبانيها  المياه  إلدارة  المتطور  بنظامها  عرفت  العين  في 
السكنية المحصنة، وعادات الدفن فيها، فيما يحتضن جبل 
المياد.  قبل  الرابعة  األلفية  إلــى  تعود  دفــن  مواقع  حفيت 
وبمساجدها  اسمها،  هنا  ــن  وم بواحاتها،  غنية  والعين 

ومزارعها ومبانيها التاريخية.
بحسب  اإلماراتية«  البدوية  الحضارة  »مهد  العين  وتعد 
وقدرة  الماضي  حياة  و»رمز  والتراث  للثقافة  أبوظبي  هيئة 
الصحراوية  البيئة  مع  والتكيف  االستقرار  على  اإلنسان 
إلى  الصحراء  عمق  مــن  التنقل  نمط  تطوير  مــع  القاسية، 

مناطق الواحات والمناطق الساحلية«.

تقدير قيمة »فيسبوك« بـ 70 مليار دوالر
] قدرت قيمة أسهم موقع »فيسبوك« 
ــي  ــاع ــم ــت ــة لــلــتــواصــل االج ــك ــب ـــر ش ـــب أك
مليار   70 ـــ  ب الــعــالــم  ــي  ف اإلنــتــرنــت  على 
 27( اإلثنين  األول  ــس  أم أميركي  دوالر 
انضمت  حينما   )2011 حزيران  يونيو/ 
لقطار  كــابــيــتــال«  ــي  ف اس  »جـــي  ــة  ــرك ش
االجتماعي  الــمــوقــع  ــي  ف المستثمرين 
»بــلــومــبــرج«  شبكة  ــــرت  وذك ــر.   ــي ــه ــش ال
»فــيــســبــوك«  أن  ــة  ــادي ــص ــت االق ــار  ــب ــأخ ل
في  االستثماري  الــصــنــدوق  لهذا  باعت 
سابقًا  مملوكة  كانت  أسهمًا  كاليفورنيا 
 6.6 نحو  بلغت  بقيمة  خاصة  لجهات 
فيسبوك  أن  ــد  ــق ــت ــع وي دوالر،  ــن  ــي ــاي م
العام  لاكتتاب  أسهمه  لطرح  يستعد 
مــوي  ــي  ت ميشيل  وقـــال   .2012 ـــال  خ
في  اس  ــــي  »ج ــــ  ل ــذي  ــي ــف ــن ــت ال الــرئــيــس 
كابيتال«، إن »فيسبوك هي شركة فريدة 

للتفاعل  هائًا  تأثيراً  خلقت  نوعها،  من 
ــــن خــال  ــــــاف »م ـــي«.  وأض ـــاع ـــم ـــت االج
شخص  مليون   650 عن  يزيد  ما  ــود  وج
من  يــقــرب  مــا  أي  فيسبوك،  منصة  على 
رسخ  فيسبوك  فإن  العالم،  سكان  عشر 
االجتماعي  للتواصل  كمنصة  مكانته 
فيسبوك  أسهم  تطرح  ولم  جديد«.  لجيل 

السهم  لكن  اآلن،  حتى  ــام  ــع ال لــلــتــداول 
يقدم  عندما  المشترين  أمام  أحيانًا  يتاح 
وحينما  أســهــمــهــم.    بيع  على  موظفون 
استثمرت جولدمان ساكس في فيسبوك 
قدرت  الجاري،  العام  من  سابق  وقت  في 
قيمة أسهم شبكة التواصل االجتماعي  بـ 

50 مليار دوالر.

وفاة عشريني بجرعة
مخدرات زائدة بمدينة عيسى

§ المنامة - وزارة الداخلية

المحافظة  شرطة  مديرية  عــام  مدير  صــرح   [
الوسطى بأن مواطنًا يبلغ من العمر 25 عامًا توفي 
في  المخدرة  المواد  من  ــدة  زائ جرعة  تعاطيه  إثــر 

منزله بمدينة عيسى. 
مساء  ــن  م  6.15 الــســاعــة  ــي  ف أنـــه  إلـــى  وأشــــار 
تلقت   )2011 حزيران  يونيو/   28( الثلثاء  أمس 
بوجود  يفيد  ــًا  ــاغ ب الرئيسية  العمليات  غــرفــة 
الفور  وعلى  عيسى،  بمدينة  بمنزله  ملقى  شخص 
اتخاذ  وتم  الموقع،  إلى  األمنية  الدوريات  انتقلت 
التي  العامة  النيابة  وإبـــاغ  األمنية  اإلجــــراءات 
الطبيب  وانتدبت  القضية  في  التحقيق  باشرت 
الشرعي للكشف على جثة المتوفى، وانتهى تقرير 
جرعة  تعاطيه  هو  الــوفــاة  سبب  أن  ــى  إل الطبيب 

زائدة من المواد المخدرة.

التريث »الوفاقي«
جاللة  سيوجهه  ال��ذي  ال��خ��ط��اب  لسماع  ال��م��واط��ن  يتلهف  فيما   [
ظهرت  والذي  أهميته،  على  اثنان  يختلف  ال  الذي  للشعب،  اليوم  الملك 

دون  س��راح،  إط��الق  شملت  التي  اإلج��راءات  في  مقدماته  بعض 
تنطلق  جنحة،  لهم  وج��ه��ت  م��ن  التهمة،  إس��ق��اط  ذل��ك  ي��راف��ق  أن 

الخطاب،  هذا  به  سيأتي  الذي  الجديد  حول  والتكهنات  اإلشاعات 
من  ت��رق��ى  ك��ي  المواطنين  ص��ف��وف  ف��ي  ال��ب��رق،  بسرعة  وتنتشر 

الصحيح  الحدث  من  تقترب  درج��ة  إلى  العادية،  اإلشاعة  مستوى 
 . بت لثا ا

المبادرات  بعض  إطالق  مجرد  على  الخطاب  اقتصار  من  تتفاوت  اإلشاعات  موجات  وجدنا  لذا 
رويدًا  راديكاليًا  تتدرج  ثم  السياسية،  اإلجراءات  ببعض  المشوبة  الراديكالية،  غير  اإلصالحية 
مجلس  الحال  بطبيعة  ومعه  النواب،  مجلس  حل  باحتمال  تتكهن  عندما  القمة  إلى  لتصل  رويدًا 
تصحيح  أو  جديد  دستور  وضع  عاتقها  على  تأخذ  منتخبة  تأسيسية  جمعية   وتشكيل  الشورى، 

للشعب. الصالحيات  من  المزيد  إعطاء  اتجاه  في  القائم 
على  المؤلمة  األخيرة  األح��داث  انعكاسات  منها  كثيرة  جوانب  في  تعكس  اإلرهاصات  هذه 
على  يستحوذ  الذي  هو  الوطني  الحوار  يظل  ذلك  كل  عن  بعيدًا  لكن  السياسي.  الحدث  مجريات 
على  منا  الكثيرون  يعلقها  التي  الكبيرة  لآلمال  نظرًا  البحريني،  السياسي  الشارع  رواد  انتباه 

بها. سيخرج  التي  والمقترحات  ومناقشاته،  الحوار،  جلسات 
اإلعالن  عن  »الوفاق«،  جمعية  وهي  المعارضة،  فصائل  أهم  أحد  امتناع  هو  هنا  للنظر  الملفت 
لتقديم  بالنسبة  أو  الحضور،  عن  االمتناع  أو  المشاركة  مستوى  على  سواء  النهائي،  موقفها  عن 

المرئيات.  وتسلم  المشاركة  بشأن  الردود  لتلقي  المعطاة  المدة  انقضاء  رغم  المرئيات، 
صعيد،  من  أكثر  وعلى  يبرره،  أن  يحاول  أو  يفسره  ما  هناك  يكون  ربما  »الوفاقي«  التريث  هذا 
من  هي  واقعها  على  »الوفاق«  غياب  انعكاسات  هو  ذلك  من  أهم  هو  ما  لكن  وسياسيًا.  تنظيميًا، 
حال  في  »الوفاق«  تغيب  إن  إذ  ستكتنفها.  التي  والحوارات  الجلسات  سير  على  وتأثيراته  جانب، 
وفي  الذاتي،  واقعها  على  به،  االستهانة  ينبغي  ال  سلبي  تأثير  له  سيكون  موقفها،  تغير  عدم 
يعني  أن  دون  المعارضة،  األص��وات  أهم  من  واح��د  سماع  من  المشاركين  يحرم  ذات��ه،  الوقت 
الوفاق  تحديد  عدم  حقه.  حق  ذي  كل  يعطي  أن  يحاول  ما  بقدر  اآلخرين،  أهمية  من  التقليل  ذلك 
أن  الشك  الوطني،  الصعيد  وعلى  جانب،  فمن  ومعقدة.  صعبة  خيارات  أم��ام  يضعها  موقفها 
وضوح  ودرجة  راديكالية،  مستوى  في  فادحة  خسارة  فيه  المؤتمر  جلسات  عن  الوفاق  غياب 
سير  على  التأثير  على  قادرة  حرجة  سياسية  كتلة  تشكيل  دون  سيحول  ذاته،  وبالقدر  القرارات. 

الحوارات.  واتجاهات  الجلسات 
التريث.  ذلك  عن  الناجمة  الخسارة  فداحة  ندرك  ذاته  بالقدر  لكننا  »الوفاقي«،  التريث  نفهم 
بغير  التوافقي،  الوطني  الحوار  جلسات  انعقاد  عن  تفصلنا  التي  القادمة  القليلة  األيام  تأتي  فهل 
الحوار؟ في  والمشاركة  التريث،  لذلك  حد  بوضع  الجميع  الوفاق  وتفاجئ  منا،  الكثيرين  توقعات 
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